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35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos vinte e dois 1 

dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e vinte 2 

minutos, teve início a Sessão do Conselho Universitário da UNIFAI, por 3 

webconferência, sob a presidência do Reitor, Prof. Dr. Paulo Sergio 4 

da Silva. Participaram os Conselheiros: Fábio Alexandre Guimarães 5 

Botteon, Delcio Cardim, José Aparecido dos Santos, Vagner Amado Belo 6 

de Oliveira, Josiane Lourencetti, Mariângela Conceição Vicente 7 

Bergamini de Castro, Regina Eufrásia do Nascimento Ruete, Rita de 8 

Cássia Siqueira, Alexandre Rodrigues Simões, Igor Terraz Pinto, 9 

Alexandre Teixeira de Souza, Dalva Pazzini Grion, Marceli Moço Silva, 10 

Eduardo Ribeiro Ferracini e Jean Cardoso de Moura. Ausentes os 11 

Conselheiros Simone Leite Andrade, Jean Paulo Rodolfo Ferreira, Miguel 12 

Ângelo de Marchi, Luiz Octávio Amarins Cianca, Yuri Wicher Damasceno, 13 

Marcos Roberto Fratini e João Lopes de Oliveira.  Verificada a 14 

existência de quórum, deu-se início à Sessão com os cumprimentos do 15 

Senhor Presidente. 01. Aprovações das Atas da 33ª e 34ª Sessões. 02. 16 

Comunicações da Presidência. a) Agradeceu a toda comunidade acadêmica 17 

pelo empenho dedicado nesse ano de pandemia, mas que também ocorreram 18 

grandes conquistas como o reconhecimento do Curso de Medicina pelo 19 

Conselho Estadual de Educação, pelo prazo de dois anos; Tecnologia em 20 

Estética e Cosmética também com parecer favorável pelas Especialistas 21 

que avaliaram o processo de reconhecimento do curso; Licenciatura em 22 

Pedagogia contemplada com renovação de reconhecimento pelo prazo de 23 

cinco anos e a finalização da construção do bloco V da UNIFAI. b) 24 

Comunicou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão com base na 25 

Deliberação CEE 171/2019, Artigo 52, aprovou as adequações 26 

curriculares com redistribuição de conteúdos nos cursos de Ciência da 27 

Computação, Licenciatura em Educação Física e Medicina, mantendo-se a 28 

mesma carga horária final dos mesmos. 3. Expediente. a) Regulamento 29 

de Processos Seletivos (vestibulares). Proposta de adequação: § 2º do 30 

artigo 2º; artigo 4º; artigo 17, § 1º; e artigo 21 do Regulamento para 31 

ingresso nos cursos de Graduação da UNIFAI. Cons. Paulo Sergio 32 

apresentou o texto vigente e o texto proposto para as alterações 33 

passando a palavra para a secretária acadêmica, Cons. Rita Siqueira, 34 

para esclarecimentos. A Conselheira disse que a proposta apresentada 35 

pela Comissão de Processo Seletivo – Vestibulares (Portaria UNIFAI nº 36 

078/2020), dá nova redação aos artigos citados e objetiva maior 37 

flexibilidade na classificação de candidatos em oferta de vagas 38 

remanescentes dos cursos de graduação, quando realizado em processos 39 

seletivos de caráter simplificado, através de análise do histórico 40 

escolar do ensino médio. Assim, propõe-se que o referido processo possa 41 

ser realizado na forma em que determinar seu Edital, podendo contemplar 42 

a avaliação somente das médias das disciplinas dos dois primeiros anos 43 

do ensino médio ou, ainda, somente nos conteúdos de Português e 44 

Matemática. Após as explicações o Presidente solicitou a manifestação 45 

dos Conselheiros, que aprovaram em unanimidade a proposta. b) Plano 46 
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de Desenvolvimento Institucional- PDI. Em cumprimento às Diretrizes 47 

do MEC e do Conselho Estadual de Educação, foi apresentado o documento 48 

inicial do PDI referente ao período de 2020 a 2024, elaborado pela 49 

Reitoria e Pró-Reitorias do Centro Universitário de Adamantina. O 50 

Reitor, Cons. Paulo Sergio, lembrou que a Instituição deverá ser 51 

recredenciada e o documento é parte integrante do processo. Agradeceu 52 

a participação dos pró-reitores e passou a palavra para as devidas 53 

considerações. O Cons. Delcio Cardim, Pró-Reitor de Ensino, justificou 54 

o atraso na finalização do PDI por incumbências do dia a dia desse ano 55 

atípico. Que o documento apresentado é composto de dados de vários 56 

setores da IES e foi escrito de forma resumida. Cons. Vagner Amado, 57 

Pró-Reitor de Extensão, complementou que o Plano está bem objetivo, 58 

com base nos PDIs anteriores. Cons. Josiane Lourencetti observou que 59 

na relação dos cursos de graduação não está constando o curso de 60 

Arquitetura e Urbanismo. Cons. Alexandre Simões fez considerações 61 

quanto às metas constantes na página 32 do PDI e sugeriu, com vistas 62 

à qualidade do ensino, a inclusão de capacitação discente e docente 63 

para a realização das provas do ENADE. Cons. Rita Siqueira parabenizou 64 

os colaboradores da proposta e considerou os dispositivos legais que 65 

orientam a elaboração de PDI (LDB, Decretos, Portarias e Resoluções 66 

do MEC), porém, a Instituição tem liberdade para criar o documento 67 

desde que atenda aos eixos temáticos das diretrizes. Após, pontuou 68 

ajustes e sugestões: correção de digitalização e sumário; inclusão do 69 

curso de Arquitetura e Urbanismo, com aprovação em 2020 e início de 70 

funcionamento em 2021; correção de nomenclaturas e de atos legais dos 71 

cursos; inclusão de meta que contemple a digitalização do acervo 72 

acadêmico e previsão do regime de trabalho integral de uma parcela do 73 

corpo docente, conforme exige a legislação dos Centros Universitários; 74 

inclusão de todos os cursos de Especialização aprovados na IES e 75 

apresentação do quadro de docentes de forma resumida. Cons. Marceli 76 

Moço parabenizou os envolvidos no processo e disse ser preocupante a 77 

proposta para junção de disciplinas, principalmente em cursos da área 78 

da saúde. Cons. Delcio Cardim disse que essa união de turmas 79 

viabilizaria a abertura de cursos com baixa demanda. Cons. Fábio 80 

Botteon fez referências às disciplinas que, apesar de básicas, poderão 81 

ter focos diferentes. Após todas as considerações o Plano de 82 

Desenvolvimento Institucional foi devidamente aprovado por todos os 83 

Conselheiros. Nada mais a constar, às dez horas e sete minutos, a 84 

Presidência declarou encerrada a Sessão. Eu, Rita de Cássia Siqueira, 85 

Secretária Acadêmica, lavrei, datei e assinei a presente Ata, em duas 86 

laudas, que segue assinada pelos participantes. Adamantina, 22 de 87 

dezembro de 2020..................................................... 88 


